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IT  Il prodotto “ActiClean Cal 
by Jacuzzi®” è disponibile solo 

per il mercato domestico. In alter-

nativa, utilizzare del liquido anti-

calcare non aggressivo,  specifico 

per generatori di vapore (es. acido 
citrico monoidrato in soluzione in-
feriore al 50%).

 
EN  The "ActiClean Cal by 

Jacuzzi®" product is available 

only for the domestic market. 

Alternatively, use non-aggressive anti-scale liquid, specifically for steam 

generators (e.g. citric acid monohydrate in a solution lower than 50%).

FR  Le produit "ActiClean Cal by Jacuzzi®" est disponible uniquement 

pour le marché intérieur. Alternativement, vous pouvez également utili-

ser utiliser un liquide anti-calcaire non agressif, spécifiquement pour les 

générateurs de vapeur (par exemple, l'acide citrique monohydraté dans 
une solution inférieure à 50%).

DE  Das Produkt "ActiClean Cal by Jacuzzi®" ist nur für den Inlan-

dsmarkt erhältlich. Verwenden Sie alternativ nicht aggressive Anti-Scale-

Flüssigkeiten für Dampferzeuger (z. B. Zitronensäure-Monohydrat in einer 
Lösung mit weniger als 50%).

ES  "ActiClean Cal by Jacuzzi®" está disponible solo para el mercado 

nacional. Alternativamente, utilice líquido antical no agresivo, específica-

mente para generadores de vapor (por ejemplo, ácido cítrico monohidrato 
en una solución inferior al 50%).

RU   Продукт «ActiClean Cal by Jacuzzi®» доступен только 

для внутреннего рынка. В качестве альтернативы, используйте 

неагрессивную жидкость против накипи, специфичную для 

парогенераторов (например, моногидрат лимонной кислоты в 
растворе ниже 50%).

PT  O produto "ActiClean Cal by Jacuzzi®" está disponível disponível 

apenas para o mercado interno. Alternativamente, use líquido antiescala 

não agressivo, especificamente para geradores de vapor (por exemplo, 
ácido cítrico mono-hidratado em uma solução inferior a 50%).

EL  Το προϊόν "ActiClean CAL με Jacuzzi®" διαθέσιμο μόνο για την 

εγχώρια αγορά. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε μη επιθετικό υγρό αντι-

κλίμακας, ειδικά για τις γεννήτριες ατμού (π.χ. μονοϋδρική κιτρικό οξύ σε 
διάλυμα μικρότερο από 50%).

NL  Het product "ActiClean CAL by Jacuzzi®" is alleen beschikbaar 

voor de binnenlandse markt. Alternatief, gebruik niet-agressieve anti-

Scale vloeistof, specifiek voor stoom generators (b.v. citroenzuur mo-
nohydraat in een oplossing minder dan 50%).

HR  Proizvod "ActiClean Cal by Jacuzzi®" dostupan samo za domaće 

tržište. Alternativno, koristite neagresivnu tekućinu protiv kamenca, 

specifičnu za generatore pare (npr. Monohidrat limunske kiseline u otopini 
nižoj od 50%).

PL  Produkt „ActiClean Cal by Jacuzzi®” jest dostępny tylko 

na rynku krajowym. Alternatywnie, użyj nieagresywnego płynu 

przeciwdziałającego skalowaniu, właściwego dla generatorów pary (np. 
Monohydrat kwasu cytrynowego w roztworze poniżej 50%).

SE   Produkten "ActiClean Cal by Jacuzzi®" tillgänglig på den 

inhemska marknaden. Alternativt kan du använda icke-aggressiv vätske-

balkvätska, specifik för ånggeneratorer (t.ex. citronsyramonohydrat i en 
lösning som är lägre än 50%).

CS   Produkt "ActiClean Cal by Jacuzzi®" dostupný pouze na domácím 

trhu. Alternativně použijte neagresivní kapalinu proti vodnímu kameni, 

specifickou pro parní generátory (např. Monohydrát kyseliny citrónové v 
roztoku nižším než 50%).

"ActiClean Cal by JACUZZI® "

(vedi "CICLO ANTI-CALCARE" / see "SCALE  REMOVAL CYCLE" / voir " CYCLE ANTICALCAIRE" / Siehe " ENTKALKUNGSZYKLUS" / ver "CICLO ANTICAL " 
/ Смотрите главу " ЦИКЛ ПРОТИВ НАКИПИ" / ver "CICLO ANTI-CALCÁRIO" / Βλέπε κεφάλαιο "ΑΝΤΙ-ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ ΚΥΚΛΟΣ" / Zie "ONTKALKING" 
/ Pogledajte poglavlje " UKLANJANJE KAMENCA" / Patrz ROZDZIAŁ " ODWAPNIENIE" / Se kapitlet "AVKALKNING" / Viz kapitola "ODVÁPÀOVACÍ CYKLUS")
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Waarschuwingen
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (kinderen hierbij inbegre-

pen) met verminderde motorische, zintuiglijke en/of cognitieve vermogens, of per-
sonen zonder de nodige kennis over het gebruik ervan.
Verzeker u ervan dat kinderen als ze het apparaat gebruiken, dit doen onder toe-
zicht van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon. 

De kinderen dienen in het oog gehouden te worden om ervoor te zorgen dat ze 
niet met de apparatuur spelen. 

Het gebruik van of toegang tot de apparaten die door elektrische stroom gevoed 
worden en die zich binnenin de apparatuur bevinden. 

Controleer de sauna-, hammam- en douchecabine voor elk gebruik.

Gebruik de apparatuur niet langer dan dat uw lichaam het toestaat. Verlaat on-
middellijk de apparatuur als u zich vermoeid en/of onwel voelt.

�  LET OP! Giet essentiële oliën niet rechtstreeks op de stenen: ze kunnen vlam 
vatten! Verdun de oliën eerst in het water voordat u de kuip gebruikt.

�  LET OP! Leg geen handdoeken op de houten verwarmingsbedekkingen: Ze 
kunnen vlam vatten!

�  Voordat u de tank van de verstuiver vult, indien deze in werking is, wacht ten 
minste 5 minuten totdat het interne verwarmingselement afgekoeld is.

Verwijder nooit de etiketten naast de verwarming en/of de stoomopeningen. 
Vervang ze indien ze niet langer leesbaar zijn.

Als de sauna in werking is, dan zijn de verwarming en de stenen heel warm: 
het is ten strengste verboden de verwarming of de stenen aan te raken of te 
dicht in hun buurt te komen.       
Verwijder het beschermingsrooster niet van de verwarmer.

De verwarming blijft gedurende verschillende minuten warm nadat ze is 
uitgeschakeld.

Blokkeer nooit het verluchtingsluik van de sauna en/of de luchtinlaat achter de 
verwarming. 
Blokkeer nooit de afvoergleuven van de douche- en hammamplatformen.

 Het is ten strengste verboden de apparatuur te gebruiken voor gebruiken die 
afwijken van diegene die uitdrukkelijk voorzien zijn.
Jacuzzi is niet aansprakelijk voor eventuele schade die veroorzaakt wordt door een 
foutief gebruik.

Voer steeds de geprogrammeerde controles en onderhoudswerkzaamheden uit. 
Als er onderdelen vervangen dienen te worden, mogen alleen originele onderdelen 
van Jacuzzi® gebruikt worden, zo niet vervalt de garantie en de verantwoordelijk-
heid van de fabrikant voor schade veroorzaakt door de uitgevoerde operatie.

Wees voorzichtig als u de apparatuur in- en uitgaat, aangezien de oppervlakken 
glad kunnen zijn.

Indien de apparatuur gebruikt wordt door andere personen dan de eigenaar, dan 
dient deze de gebruikers de nodige informatie verstrekken met betrekking tot de 
veiligheid en het correct gebruik van de apparatuur.
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�  Als de sessie afgelopen is, schakel de hoofdschakelaar(s) uit die op de voe-
dingslijn van de apparatuur aangesloten zijn.

De sauna mag gedurende maximum 12 uur aan een stuk door gebruikt worden 
(norm EN 60335-2-53), indien hij niet eerder uitgeschakeld wordt.

Steek de verwarming pas aan nadat de stenen geplaatst zijn. 
Indien stenen breken door het gebruik, vervang ze dan door nieuwe exemplaren 
(zie het hoofdstuk “Gewoon onderhoud”),

Leg geen brandbare voorwerpen op de verwarming. Gebruik geen brandbare 
vloeistoffen. Bedek de verwarming nooit.

Indien de sauna gedurende een bepaalde periode niet gebruikt wordt, contro-
leer dan vooraleer u hem opnieuw gebruikt of er geen handdoeken, kleding of an-
dere voorwerpen op de verwarming en/of de verstuiver liggen.

Draag geen ringen, halskettingen, enz. in de sauna, vooral als ze van metaal zijn.

  De temperatuur van de stoom die gecreëerd wordt door het kokend water en die 
door de openingen (dispenser) van de hammam komt, bedraagt bijna 100 °C.  
Houd uw benen niet in de stoomstralen en op ten minste 40 cm afstand van 
de openingen (dispenser).

Het is verboden andere stoomgeneratoren (bijv. geproduceerd door derden) te 
gebruiken in apparaten van Jacuzzi®.

Gebruik vooral in de sauna één of meer handdoeken als u zich neerlegt op de banken 
en/of tegen de wanden leunt.

Vermijd tijdens de handmatige functies (handdouche, douchekoppen, enz.) het ge-
bruik van water dat warmer is dan 45 °C.

Indien er zich een stroomonderbreking voordoet tijdens een programma (hammam, 
douche, sauna), dan wordt het programma onderbroken. Als er weer stroom is, moet het 
programma opnieuw ingeschakeld worden.

De werkgever moet het personeel dat met de apparatuur werkt informatie verschaffen 
over de risico's op ongevallen, de voorzieningen met betrekking tot de veiligheid van 
de operator en de klant en de regels inzake de veiligheidsvoorschriften op basis van de 
nationale richtlijnen van het land waarin de apparatuur geïnstalleerd wordt.

Ook het gedrag van het personeel dat verantwoordelijk is voor het onderhoud, het 
schoonmaken, de controle, enz. dient in overeenstemming te zijn met de veiligheids-
voorschriften.

Voordat het personeel om het even welke operatie uitvoert, dient het perfect op de 
hoogte te zijn van de positie en de werking van alle functies en kenmerken van de appa-
ratuur. Het personeel dient ook deze handleiding helemaal gelezen te hebben.

De operator dient de gebruikers te informeren inzake het correcte gebruik van de ap-
paratuur en de veiligheidsmaatregelen. 
Jacuzzi is niet aansprakelijk indien de veiligheidsmaatregelen niet nageleefd worden.

verdere waarschuwingen 
voor professioneel gebruik



7

De sauna bevordert de fysieke en mentale ontspanning, neemt stress weg en creëert een 
soort tijdelijke vlucht van de dagelijke routine. Regelmatig een sauna nemen bevordert 

bovendien het verwijderen van afvalstoffen, activeert de celstofwisseling van de huid en zorgt 
ervoor dat de huid fris, gezond en ontspannen blijft.
Verder is het ook waar dat u tijdens de sauna gewicht verliest, maar dit is uitsluitend te wijten 
aan het verlies van vloeistoffen door transpiratie.
 Ook de spieren hebben er baat bij, vooral na intense lichaamsbeweging: dankzij de trans-
piratie wordt immers het melkzuur verwijderd dat zich tijdens het sporten vormt (wacht na 
het sporten in elk geval ongeveer een half uur voordat u een sauna neemt).
 Als u regelmatig een sauna neemt, dan duren de positieve effecten ongeveer een week. 
De frequentie is echter subjectief: eeuwenlange ervaring leert ons dat één à twee sauna's 
per week, indien mogelijk steeds op dezelfde dag en met regelmaat, ervoor zorgen dat het 
lichaam went aan het stimulerende effect van de sauna en er baat bij heeft. 
 Het enige belangrijke aspect is dat u het zelf wilt en dat u zich op uw gemak voelt. 

De duur van de sauna is subjectief. Normaal duurt een beurt 10 à 15 minuten, waarna 
men een koude douche neemt en uitrust. Het is mogelijk om daarna nog een andere 
beurt (of twee) te doen. Lees wat vermeld wordt in het hoofdstuk “een sauna nemen”.

De sauna is ontworpen en gebouwd volgens de eigenschappen van de traditionele Scan-
dinavische stoombaden. Een van de belangrijkste eigenschappen is het microklimaat 
van de cabine dankzij het samenko-
men van frisse lucht (die onder de 
kachel binnenstroomt) en de lucht 
in de cabine (die naar het plafond 
stijgt als ze warm wordt).
 Daarom wijzigt de interne tem-
peratuur afhankelijk van waar u zich 
bevindt: de hoogste temperaturen 
(H) bevinden zich in de buurt van 
het plafond - in deze zone bevindt 
zich de temperatuursensor - en naar-
mate men daalt, worden de tempe-
raturen lager (M/L).

Vervolgens raden wij u aan om 
de temperatuur naar wens te 
regelen en de waarden van de 
instrument als een referentie te 
beschouwen.

L

M

H

de sauna 

SASHA sauna
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Biosauna 

Dit is een “zachte” sauna met een temperatuur van 45-55 °C en een relatieve vochtig-
heid (RV) van ongeveer 25-35%. 
Dankzij dit programma kunt u genieten van een aangename, weldadige sauna, gelijk-
waardig aan de hooibaden in Zuid-Tirol, zonder moeite en met de mogelijkheid aroma-
tische essences in te ademen. De biosauna is bijzonder geschikt voor mensen die zelfs 
de bescheiden cardiovasculaire inspanningen niet verdragen die de droge sauna met 
zich meebrengt. Hij biedt dezelfde voordelen voor de gezondheid. 
Ook geschikt als voorbereiding op de Finse sauna.

Romijnse sauna 

De Romijnse sauna heeft een temperatuur van 60-70 °C, terwijl de relatieve vochtigheid 
(RV) ongeveer 20-25 % bedraagt. Hij is voordelig en doeltreffend voor de bloedsomloop, 
ontspant verkrampte spieren, neemt stress weg en staat een intense transpiratie toe. 

Finse sauna 

Dit is de klassieke “droge” sauna, waarbij de temperatuur oploopt tot 80-90 °C, terwijl 
de relatieve vochtigheid (RV) erg laag is.

De verwarming moet voor het begin van de saunabeurt aangestoken worden, zodat 
de cabine, de wanden en de banken een aangename temperatuur bereiken wan-

neer de lucht opwarmt. 

 Deze voorverwarmingstijd hangt af van het gekozen programma en van de omge-
vingstemperatuur (hoe lager de temperatuur van het programma - en hoe hoger de omge-
vingstemperatuur - hoe korter de voorverwarmingstijd). Controleer het “thermometer”-
symbool op het display: de temperatuur van het gekozen programma is bereikt 
wanneer alle delen verlicht zijn.

Als u de verwarming voor het eerst aansteekt, dan kan het gebeuren dat de warmte eventu-
ele resten laat verdampen die te wijten zijn aan het maken van de verwarming. Het volstaat 
de ruimte te verluchten voor het begin van uw saunabeurt. 

 Voordat u een biosauna en/of een Romijnse sauna neemt, controleer of er voldoende 
water in de tank van de verstuiver is. Indien dit niet het geval is, vul de tank tot onge-
veer 10 cm onder de opening. 

�  Indien tijdens een biosauna- of Romijnse saunabeurt de “karaf”-toets knip-
pert op het display, dan betekent dit dat de tank leeg is en dat de verstuiver 
uitgeschakeld is (de verwarming onder de stenen blijft in werking). Om de 
programma’s te blijven gebruiken, wacht tenminste 5 minuten totdat het 
interne verwarmingselement afgekoeld is, vul de tank en activeer opnieuw 
het programma door op de “karaf”-toets te drukken.  

Zorg ervoor dat u de circulate behoudt door het wandluik onder de hoogste bank te 
openen. Controleer ook of het gat onderaan achter de verwarming volkomen vrij is.

de programma's 

de eigenschappen van elk program-
ma verwijzen naar optimale omge-
vingsomstandigheden (~ 22-25 °C ). 
NB: voor een optimale prestatie van 
de stoomgenerator moet de voe-
dingsspanning overeenstemmen met 
de nominale waarde (230 V ~).  

voorbereidingen

H2O
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 Schakel de hoofdschakelaar in: het systeem gaat over op “afwachten bediening” en de 
ON/OFF-toets op het display kleurt wit.

 Druk op de ON/OFF-toets: de toets kleurt blauw en tegelijkertijd gaan de toetsen met betrek-
king tot de programma's en het alarm branden. Het display is nu klaar om bediend te worden.
OPMERKINGEN: 
-  Deze stand duurt ongeveer één minuut. Daarna, als er geen enkele toets ingedrukt wordt, 

keert het systeem terug naar de “afwachten bediening”-stand.
- Als u een toets indrukt, wordt er een geluidssignaal weergegeven.
-  Indien de audiokit (optie) aanwezig is, dan gaan op het display ook de toetsen met betrek-

king tot het audiosysteem branden.

 Kies een van de drie programma's en activeer het door op de desbetreffende toets te 
drukken (de toets kleurt blauw als u hem ingedrukt heeft):

- Biosauna (de “karaf”-toets knippert en er weerklinkt een geluidssignaal: controleer of er 
water in de verstuiver is en druk opnieuw op de “karaf”-toets, als u niet op de toets drukt, 
wordt de verstuiver niet ingeschakeld en wordt het programma op “droge” wijze uitgevoerd).

- Romijnse sauna (de “karaf”-toets knippert en er weerklinkt een geluidssignaal: controleer 
of er water in de verstuiver is en druk opnieuw op de “karaf”-toets, als u niet op de toets drukt, 
wordt de verstuiver niet ingeschakeld en wordt het programma op “droge” wijze uitgevoerd).

- Finse sauna

 Elk programma kan op elk moment uitgeschakeld worden door op de desbetreffende 
programmatoets te drukken. 
Het is ook mogelijk om van het ene programma over te schakelen op het andere door het 
programma dat in werking is uit te schakelen. 

De relatieve vochtigheid varieert aanzienlijk omwille van de verschillende temperatuurwaar-
den in de sauna. De waarden die weergegeven worden door de hygrometer zijn dus richt-
waarden.

De eerste keren dat u de Finse sauna gebruikt, kan er stoomcondensatie ontstaan aan de bin-
nenkant van de glaspanelen: dit wordt veroorzaakt door de vochtigheid van het hout en ver-
dwijnt naarmate u de sauna gebruikt.

 De temperatuur in de cabine (die indicatief is en gemeten wordt in de buurt van het 
plafond) wordt weergegeven door het “thermometer”-symbool op het toetsenbord; het 
bestaat uit drie delen en de (progressieve) inschakeling komt overeen met de toename 
van de temperatuur. De temperatuur van het gekozen programma is bereikt wanneer 
alle delen verlicht zijn.

 Elk programma wordt geassocieerd met een vooraf ingesteld lichtkleur (het afgebeel-
de symbool gaat branden op het display) die speciaal bestudeerd is om de weldadigheid 
en ontspanning van Sasha te accentueren.
Zie het hoofdstuk “Cromodream®” voor meer details. 

 Een nuttig referentiepunt voor de duur van een saunabeurt is de zandloper; het duurt 
ongeveer 15 minuten om het zand van de ene naar de andere bol te laten stromen.

de programma's 
activeren

elk programma kan 
6 of 12 uur duren

(de duur wordt beslist 
tijdens de installa-
tie met behulp van 

een daarvoor be-
stemde schakelaar, 

zie de desbetreffende 
handleiding).
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Zorg ervoor dat u over voldoende tijd beschikt: een saunacyclus (meerdere beurten) duurt 
ongeveer twee uur. Probeer van de voordelen te genieten die het ritmisch afwisselen van 

warme en koude temperaturen bieden. Vertrouw in elk geval op uw lichaam: het zal u zeggen 
hoe lang een saunabeurt mag duren en hoe vaak het deel zal uitmaken van uw leven.

 Begin geen saunabeurt met een volle maag: na een normale maaltijd is het raadzaam 
ten minste drie uur te wachten, zodat uw lichaam de nodige tijd heeft voor de vertering. 
Indien u een lege maag heeft, is een kleine snack ideaal, zonder uw lichaam te overbelas-
ten met een lange vertering.

 Drink alleen voor (in het bijzonder als u intens gesport heeft) en/of na een saunabeurt 
(ook tussen twee beurten in, indien u er meer dan één wenst uit te voeren). Drink indien 
mogelijk niets tijdens de saunabeurt, aangezien dit het zuiverende effect vermindert. 
 Ook het drinken van een warme kruidenthee voor de saunabeurt bereidt het lichaam 
voor op het transpiratieproces.

 Verwijder eventuele ringen, halskettingen, enz., vooral als ze van metaal zijn, 
aangezien ze heel warm worden als ze blootgesteld worden aan de hoge tempera-
turen in de sauna.
Uiteraard mag u ook geen bril dragen, aangezien die onmiddellijk zou beslaan als u de 
sauna binnengaat.
Het is mogelijk contactlenzen te dragen, ook al kan hun oppervlak opwarmen en uit-
drogen: in dit geval is het raadzaam vaak met uw ogen te knipperen, zodat u de lenzen 
vochtig houdt.
 Het is ten strengste verboden mobieltjes, draagbare computers, enz. mee te nemen in 
de sauna, vooral omdat dit de ontspanning niet ten goede komt!

 Neem een douche op de gewenste temperatuur. Het is belangrijk elk spoor van vet en 
cosmetica van de huid te verwijderen. Droog de huid grondig af: de huid dient perfect 
droog te zijn.
 U kunt deze voorbereidingsfase verlengen door uw voeten even in warm water onder 
te dompelen (ongeveer 5 minuten in water van 40 °C).

In het begin kan een saunabeurt ongeveer 8 à 12 minuten duren. Later kunt u ze langer la-
ten duren (15 minuten). Luister altijd naar uw lichaam en uw gewaarwordingen: een sauna 

nemen is geen wedstrijd waarbij de aanhouder wint (de zandloper in de sauna is slechts een 
hulpmiddel. Indien u na 5 minuten de sauna wilt verlaten, doe dat dan).

 Ga altijd op een handdoek zitten of liggen. Leg ook een handdoek onder uw rug en 
uw voeten als u zit.
 U hoeft uw hoofd niet te bedekken, aangezien de warmte van de sauna het haar niet aantast. 

 Ga naakt (aangezien om het even welk kledingsstuk, vooral synthetische kleding, 
de transpiratie verhindert)zitten of liggen op een bank naar keuze. Houd er rekening 
mee dat, hoe hoger u zich bevindt, hoe warmer het is en hoe meer u transpireert. In het 
begin neemt u daarom beter plaats op de onderste bank, om uw lichaam zo langzaam 
aan de temperatuur te laten wennen. 

�  LET OP! Leg geen handdoeken op de houten verwarmingsbedekkingen: Ze 
kunnen vlam vatten!

een sauna nemen
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 Indien u dit wilt, kunt u een paar minuten voordat u de sauna verlaat, langzaam wat 
water op de stenen gieten, zodat u de warmte en de vochtigheid in de lucht onverwacht 
kunt laten toenemen en zo de transpiratie verhogen. Indien u dit wenst, kunt u eerst uw 
favoriete essence in het water gieten. 

�  LET OP! Giet essentiële oliën niet rechtstreeks op de stenen: ze kunnen vlam 
vatten!          
Indien u de biosauna of de Romijnse saune gebruikt, giet de essentiële oliën 
niet rechtstreeks in het water van de verstuiver. Gebruik hiervoor het bolvor-
mige vat op het deksel van de verstuiver.

 Mettertijd leert u de juiste vochtigheidsgraad te behouden door de hoeveelheid wa-
ter die op de stenen gegoten moet worden te doseren en door een geschikte verluchting 
te voorzien.

 Niet iedereen is opgewassen tegen deze plotse temperatuurtoename: probeer eerst met 
een beetje water om het resultaat af te wachten. Gebruik daarna eventeel meer water.

 Ga in elk geval een paar minuten voordat u de sauna verlaat zitten (op de onderste 
bank), zodat uw lichaam aan de verticale positie kan wennen.

 Als u de sauna verlaat, heeft uw lichaam zuurstof nodig: adem langzaam, bij voorkeur 
door uw neus, en wandel rustig en ontspannen (blijf niet stilstaan, anders “valt” uw bloed 
in de uitgezette bloedvaten van de onderste ledematen).
Wacht niet totdat u de eerste koude rillingen voelt om een verfrissende douche te nemen!

 Niets is beter dan koud water om de normale lichaamstemperatuur te hertellen en alle 
transpiratieresten van de huid te verwijderen: 

-  pak de handdouche en beweeg hem in de richting van het hart: begin aan de buiten-
kant van uw rechtervoet, ga omhoog tot aan de lies en ga vervolgens weer naar bene-
den aan de binnenkant.

-  doe hetzelfde met uw linkervoet en -been. 

-  Daarna is het de beurt aan uw rechterarm, linkerarm, buik, maag, gezicht en hoofd; 

- als laatste is uw rug aan de beurt.

 IJskoud water heeft een uiterst “verhardend” effect op het lichaam, maar ook lauw 
water is goed. 

 Ook uzelf onderdompelen in een bad met koud water accentueert de effecten van 
de sauna: als u ondergedompeld bent (max. 10 à 20 seconden), probeer dan langzaam 
adem te halen, zonder uw adem in te houden. 
 Als u aan een hoge bloeddruk lijdt, beperk u dan tot een sponsbad of de handdouche.

 Nu kunt u een voetbad in warm water nemen, om uw lichaam sneller te laten acclima-
tiseren. Vervolgens is het ook mogelijk om koud water te blijven gebruiken, om het con-
trasterende thermische effect op de bloedvaten te accentueren en daarna opnieuw een 
warm voetbad te nemen (uw voeten mogen niet op een overdreven manier afkoelen).
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 Ontspan: wikkel u in een zachte badjas en ga op een bed liggen totdat het transpiratie-
proces afgelopen is en uw hartslag genormaliseerd is.
 Om het reinigende effect te maximaliseren, is het raadzaam alleen na de sauna te 
drinken: 1 à 2 liter (ongezoete) dranken die rijk zijn aan minerale zouten en/of kruiden-
thee helpen het lichaam de juiste graad van hydratatie te herstellen. In elk geval, drink als 
u daar de behoefte toe voelt.

 Indien u dit wenst, kunt u nog één of twee sauna's nemen, volgens de bovenvermelde 
procedures. Luister in elk geval naar uw lichaam.

 Doe niet aan sport tijdens en na de sauna.

• Het doel van de sauna is om u te ontspannen en u op uw gemak te laten voelen tijdens 
het welzijnsparcours dat deze behandeling u schenkt. Om ten volle en in alle veiligheid 
van deze voordelen te genieten, is het raadzaam een dokter te raadplegen voordat u de 
sauna gebruikt.

• Indien u aan reuma lijdt, vermijd dan de koude onderdompeling na de douche.

• Aan mensen met aandoeningen aan hart- en bloedvaten, acute infecties, epilepsie en 
dragers van pacemakers wordt het gebruik van de sauna afgeraden. Verder wordt de 
sauna afgeraden in geval van verkoudheid en/of griep.

• Zwangere vrouwen dienen de sauna onder strikte medische begeleiding te gebruiken.

• Gebruik de sauna niet als u herstellende bent van een operatie.

Zie ook het hoofdstuk “Waarschuwingen”.

contra-indicaties
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Het hammam-ritueel draagt bij tot het creëeren van een gevoel van welzijn en vermindert 
de schadelijke effecten van de dagelijkse stress. Het is aangenaam en heilzaam op elk 

tijdstip van het jaar, zowel in de winter om ongemakken in verband met verkoudheden te 
voorkomen en de spieren te ontspannen, als in de zomer om de lichaamstemperatuur te ver-
lagen, een verfrissend effect te schenken en een bruine kleur te bevorderen (of te doen oplich-
ten indien u al gebruind bent), aangezien het een grondige reiniging van de huid bevordert. 

De hammam stimuleert tevens de vernieuwing van het vocht in het lichaam en houdt de 
luchtwegen vrij door ze te bevochtigen. Dit is belangrijk, aangezien we doorgaans in te 

droge omgevingen wonen. Verder zorgt het voor vaatverwijding en, bijgevolg, een betere 
voeding van de huid.

De duur van een hammamsessie is subjectief. Doorgaans kan een volledige behan-
deling tot 30 à 45 minuten duren, afgewisseld met douches of watervallen om de 
huid te verfrissen. Lees in elk geval wat vermeld is in het hoofdstuk “de hammam 
gebruiken”.
 

Tepidarium  
Dit programma wordt gekenmerkt door een gemiddelde stoomverzadiging en een tem-
peratuur van ongeveer 38 °C en kan als een eerste stap beschouwd worden naar een echt 
vochtig stoombad. De lage temperatuur bevordert het begin van de verwarming van het 
lichaam en het openen van de huidporiën.

Hammam 
De hammam, die doorgaans gecombineerd wordt met massages, vertegenwoordigt een 
moment van ontspanning en echte weldadigheid. De stoomsaturatie is hoog, terwijl de 
temperatuur ongeveer 40 °C bedraagt. 

Calidarium 
Dit is het programma met de hoogste temperatuur (ongeveer 42 °C) en de stoomsatura-
tie bedraagt bijna 100 %. De transpiratie is intens, waardoor de natuurlijke ontgifting van 
het lichaam bevorderd wordt.

Het activeren van de hammam is afhankelijk van hoeveel keer de verschillende pro-
gramma’s reeds geactiveerd zijn; als dit aantal tussen 40 en 60 ligt, druk op de desbe-
treffende toets van een van de programma’s, het symbool met de karaf op het display 
knippert (blauw licht) gedurende enkele seconden: dit betekent dat het raadzaam is 
een ontkalkingscyclus uit te voeren (de functie hammam blijft beschikbaar).
 Als het maximum aantal activeerbare stoomcycli bereikt wordt (60), is de func-
tie niet langer beschikbaar (het symbool met de karaf is wit en knippert) en dient u de ont-
kalkingscyclus uit te voeren.
 Het inschakelen van de ontkalkingscyclus kan echter ook uitgesteld worden. Zo 
kunt u de hammam nog een aantal keer gebruiken.

Raadpleeg in elk geval het hoofdstuk “Ontkalkingscyclus”.

de programma's

de eigenschappen van elk program-
ma verwijzen naar optimale omge-
vingsomstandigheden (~ 22-25 °C / 
RV = 40-60 %). 
NB: voor een optimale prestatie van 
de stoomgenerator moet de voe-
dingsspanning overeenstemmen met 
de nominale waarde (230 V ~).  

opmerking met betrekking 
tot de ontkalkingscyclus 

van de hammam

met stoomcyclus wordt de activering 
van een van de beschikbare 

programma’s bedoeld

SASHA hammam
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 Indien u dit wenst, kunt u het stoombad verrijken met uw favoriete essence of speciale 
geparfumeerde sticks (*): haal de dispensers uit hun houders, zoals aangegeven, en steek 
in elke dispenser een stick (wij raden u aan een stick in twee te knippen en in elke dispenser 
een stukje te steken). U kunt ook druppels van uw favoriete essence gebruiken. Sluit de 
dispensers door erop te drukken totdat ze vastgemaakt zijn.

(*) product alleen beschikbaar voor de binnenlandse markt

 Schakel de hoofdschakelaar in: het systeem gaat over op “afwachten bediening” en de 
ON/OFF-toets of het display kleurt wit.
OPMERKING: als u de stroom van de apparatuur inschakelt, dan moet u ongeveer zeven mi-
nuten wachten voordat u de hammam kunt gebruiken (het thermometersymbool knippert), 
zodat de boordcomputer het elektronische beheersysteem kan initialiseren.

 Druk na deze fase op de ON/OFF-toets: de toets kleurt blauw en tegelijkertijd gaan 
de toetsen met betrekking tot de programma’s, het alarm en de antikalkcyclus branden.
Het display is nu klaar om bediend te worden.
OPMERKINGEN: 
-  Deze stand duurt ongeveer één minuut. Daarna, als er geen enkele toets ingedrukt wordt, 

keert het systeem terug naar de “afwachten bediening”-stand.
- Als u een toets indrukt, wordt er een geluidssignaal weergegeven.
-  Indien de audiokit (optie) aanwezig is, dan gaan op het display ook de toetsen met betrek-

king tot het audiosysteem branden.

 Kies een van de drie programma's en activeer het door op de desbetreffende toets te 
drukken (de toets kleurt blauw als u hem ingedrukt heeft):

- Tepidarium

- Hammam

- Calidarium

NB: wanneer u een van de programma’s inschakelt en de hiernaast vermelde toetsen knip-
peren (tepidarium+on-off), dan betekent dit dat het reservoir niet genoeg ontkalkingsmiddel 
bevat. Vergeet het reservoir niet bij te vullen voordat u de ontkalkingscyclus uitvoert (zie het 
desbetreffende hoofdstuk).

 Na een paar minuten begint de stoom uit de openingen te komen.

 Elk programma kan op elk moment uitgeschakeld worden door op de desbetreffende 
programmatoets te drukken. 
Het is ook mogelijk om van het ene programma over te schakelen op het andere: schakel eerst 
het programma dat in werking is uit, wacht ongeveer drie minuten totdat de stoomgenerator 
afgevoerd en gespoeld wordt en druk vervolgens op de knop van het gewenste programma. 

voorbereidingen

de programma's 
activeren

elk programma 
kan 45 minuten 

duren of doorgaan 
volgens een cyclus 

die 12 uur duurt
(zie het hoofdstuk 

“Functies met betrek-
king tot het blokkeren 
van het toetsenbord”)
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Douchekop 
Bevindt zich aan het plafond van de cabine. De jet stimuleert de bloedsomloop.

Watertoevoer 
Bevindt zich boven het bakje. Zeer nuttig om snel het gelaat en de armen te verfrissen.

Handdouche 
Ideaal om u te verfrissen en uw huid en spieren te versterken.

Voordat u de handmatige functies gebruikt, is het raadzaam de watertemperatuur in te stel-
len op de gewenste waarde.

 Draai de knop (M) zodat het aanduidingspunt overeenkomt met de gekozen waarde. 
De draaiknop is voorzien van een beveiliging die de temperatuur blokkeert op 38 °C. Als 
u hogere temperaturen wilt instellen, druk dan op de knop (P).

�  De maximumtemperatuur van het water mag nooit hoger zijn dan 45 °C!

 Controleer de temperatuur van het water: 
- stel de ring (G) van de bedieningskraan in op de positie van de watertoevoer en draai de 
kraan (R) open om het water te laten stromen.

 Wanneer het water de gewenste temperatuur bereikt, stel de ring (G) in op:

- A: om de watertoevoer te gebruiken.
- B: om de douchekop te gebruiken.
- C: om de handdouche te gebruiken.

Sluit na elk gebruik de kraan (R) en stel de ring van de bedieningskraan in op het “watertoevoer”-
symbool.
Indien u een temperatuur die hoger is dan 38 °C heeft ingesteld, plaats de knop (M) van de 
bedieningskraan voor de beveiliging.

handmatige functies

de handmatige 
functies activeren

P

M

38 °C
100 °F

38

50

G
R

A

B

C

 De temperatuur in de cabine wordt aangeduid met het “thermometer”-symbool op 
het display. Het symbool bestaat uit drie delen, die (progressief ) oplichten naarmate de 
temperatuur toeneemt. Als het laatste deel oplicht, dan is de ideale temperatuur van het 
gekozen programma bereikt.

   LET OP! De stoom komt vrij aan temperaturen van ongeveer 100 °C!  
Houd uw benen niet in de stoomstraal en op ten minste 40 cm afstand van 
de openingen (dispenser).

 Elk programma wordt geassocieerd met een vooraf ingesteld lichtkleur (het afgebeelde 
symbool gaat branden op het display) die speciaal bestudeerd is om de weldadigheid en de 
ontspanning van Sasha te accentueren. Zie het hoofdstuk “Cromodream®” voor meer details. 
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de hammam gebruiken Dompel u onder in een surreële atmosfeer waar de tijd niet kan binnendringen. De ham-
mam verleidt u tot overgave en neemt stress en vermoeidheid weg. 

Volgens de oude tradities voorziet de hammam het opvolgen van verschillende “kamers”, ge-
lijkaardig aan wat er plaatsvond in de antieke thermen van Rome.

 Maak de bank nat met de handdouche.

 Doe alles uit wat u aan de buitenwereld herinnert, neem een douche (temperatuur 
naar keuze) en droog u goed af. 

 Selectioneer vervolgens het gewenste programmaen laat u omringen door de stoom, 
terwijl u op de bank zit of ligt.
De vochtige warmte verzorgt, als een soort natuurlijke aerosol, problemen aan aan de 
ademhalingswegen. Verder vermindert ze de ongemakken van reuma en artrose.

In het begin kan er condensatiewater uit de openingen (dispensers) tevoorschijn komen. Dit 
stopt als de temperatuur gestabiliseerd is.

 Wanneer u dit wenst, kunt een douche nemen en een handschoen van paardenhaar 
gebruiken om de bloedsomloop weer op gang te brengen.

Luister naar uw lichaam en uw zintuiglijke gewaarwordingen: indien u na 5 minuten de 
hammam wilt verlaten, doe dat dan

 De transpiratie die eigen is aan het gebruik van de hammam is minder intens dan die 
van de sauna, maar aangezien het verblijf in de hammam doorgaans langer duurt, is de 
hoeveelheid afgevoerd vocht meestal hoger.

In geval van verkoudheid en/of griep kan een verblijf in de hammam, gevolgd door een langdu-
rige bedrust, het transpiratieproces laten voortduren en het lichaam op kracht laten komen.

 De laatste fase voorziet het verstuiven van fris water om de poriën te vernauwen, de 
spieren te versterken en energie te schenken aan heel het lichaam.

 Neem alle tijd voordat u terugkeert naar de realiteit: geniet van een kopje thee, lees 
een beetje en keer langzaam terug naar het ritme en het geluid van de wereld die buiten 
gebleven is.

 Indien u dit wenst, kunt u nog één of twee beurten nemen, volgens de bovenvermelde 
procedures. Luister in elk geval naar uw lichaam.

Als u de hammam verlaat, schakel de hoofdschakelaar dan niet uit totdat de toets van het 
programma dat in werking was wit kleurt (anders wordt het reinigen en ledigen van de 
stoomgenerator verhinderd).
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• De hammambehandeling heeft een ontspannende werking en zorgt ervoor dat u zich 
op uw gemak voelt tijdens het welzijnsparcours. Om er ten volle en in alle veiligheid van 
te genieten, is het raadzaam een dokter te raadplegen voordat u de hammam gebruikt.

• De hammam is niet geschikt voor personen met huidontstekingen of psoriasis, die verer-
geren door de vochtigheid, of aandoeningen zoals wratten, omdat die besmettelijk zijn.

• Mensen die aan mycose lijden en/of vatbaar zijn voor deze ziekte dienen de hammam 
voorzichtig te gebruiken. Een warme en vochtige omgeving bevordert immers de ver-
spreiding van de ziekte en andere bacterieën.

• Aan mensen met aandoeningen aan hart- en bloedvaten, acute infecties, epilepsie en 
dragers van pacemakers wordt het gebruik van de hammam afgeraden. 

Zie ook het hoofdstuk “Waarschuwingen”.

Antikalkcyclus 

Om problemen te vermijden die veroorzaakt worden door kalkaanslag in de stoomgenerator, 
is Sasha uitgerust met een functie die het mogelijk maakt om het vormen van eventuele kalk-
aanslag te vermijden met behulp van een specifiek product.

�  Om de stoomgenerator volledig schoon te maken, dient de antikalkcyclus 
om de 40-60 stoomcycli uitgevoerd te worden (anders kan de hammam na 60 
stoomcycli niet langer gebruikt worden).      
 

Als er een ontkalkingscyclus uitgevoerd dient te worden, wordt dit gemeld door het 
knipperen van de toets met de “karaf” (als de toets alleen knippert met een witte kleur, 
betekent dit dat er absoluut een ontkalkingscyclus uitgevoerd dient te worden) (zie ook 
het hoofdstuk “In geval van problemen”).
OPMERKING: bij modellen met het besturingssysteem op afstand knippert de “karaf” ook op 
het scherm met betrekking tot de hammam.

De cyclus duurt ongeveer 10 uur: de “alarm”-functie en het audiosysteem blijven 
beschikbaar, maar de hammam niet (de met de hand bediende functies kunnen wel 
gebruikt worden).

Bereid het ontkalkingsmengsel voor zoals aangegeven (*).

100 ml

750 ml H2O
x 4

21 3

(*) hoeveelheid verwijst naar het product Jacuzzi® “ActiClean Cal” (alleen beschikbaar voor de binnenlandse markt); 

raadpleeg altijd de informatie op het etiket van het gebruikte product.

hoe

contra-indicaties
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 Druk op de “karaf”-toets en wacht tot hij dooft; druk er vervolgens opnieuw op: de 
toets begint te knipperen. Dit geeft aan dat u ongeveer 10 minuten heeft om de antikalk-
vloeistof erin te gieten.

OPMERKING: indien de vloeistof er niet binnen 10 minuten ingegoten wordt, dan wordt de 
functie onderbroken. Indien u per ongeluk op de “karaf”-toets drukt, dan volstaat het 10 mi-
nuten te wachten om de functie te verlaten.

 Draai de dop van de antikalkopening los, steek het tuitje erin en giet de vloeistof erin 
met de bijgeleverde fles. Draai vervolgens de dop weer vast.

1

2
3

4

 De functie treedt in werking als de “karaf”-toets ophoudt met knipperen.

 Aan het einde van de ingestelde tijd begint de afvoercyclus en het schoonmaken van 
de stoomgenerator. De “karaf”-toets begint opnieuw te knipperen. Als de toets (blijvend) 
brandt met een witte kleur, dan is de cyclus afgelopen.

- Zet de hoofdschakelaar niet uit totdat de antikalkcyclus helemaal is afgelopen. Zo 
niet wordt zowel de afvoer als het spoelen van de stoomgenerator verhinderd.

- Als er zich een stroomonderbreking voordoet tijdens een antikalkcyclus, dan blijft de cyclus 
opgeslagen in het geheugen. Als de stroom terug ingeschakeld wordt, gaat de cyclus verder 
en eindigt hij zoals hierboven vermeld.

�  In geval van modellen zonder automatisch systeem raden wij aan het filter 
onder de stoomgenerator schoon te maken (zie het hoofdstuk “Buitenge-
woon onderhoud”).

- Wij raden u aan altijd een extra verpakking antikalkvloeistof te bewaren.
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(1) Druk op de desbetreffende toets: deze wordt ingeschakeld met een blauwe kleur; 
na een aantal seconden wordt het licht wit.

(2) Binnen 4 seconden, druk op de desbetreffende toets, die blauw wordt ingescha-
keld en na een paar seconden wit wordt.

(3) Binnen 4 seconden, druk tot slot op de desbetreffende toets: ook deze gaat wordt 
ingeschakeld met een blauwe kleur dat, na een aantal seconden, wit wordt: de ontkal-
kingscyclus wordt onderbroken.

1

2

3

Afhankelijk van het moment waarop u de ontkalkingscyclus onderbreekt, wordt de teller van 
het aantal uitgevoerde stoomcycli onderbroken, waardoor u de functie nog een aantal keer 
kunt gebruiken.
 Elk uur uitgevoerde ontkalkingscyclus stelt met name 6 bijkomende stoomcycli ter be-
schikking voor het systeem het gebruik ervan opnieuw blokkeert. Na twee uur heeft u dus 12 
stoomcycli ter beschikking, na drie uur 18 enz. Als de ontkalkingscyclus volledig uitgevoerd 
wordt, wordt de teller gereset, waardoor het opnieuw mogelijk is om het volledige aantal 
stoomcycli uit te voeren.
 Als de cyclus onderbroken wordt voor het uur verstrijkt (bijvoorbeeld na 59 minuten), dan 
worden de 6 stoomcycli niet beschikbaar gemaakt.

�    LET OP! De ontkalkingscyclus uitstellen kan de goede werking van de stoom-
generator in het gedrang brengen en gevaarlijke situaties veroorzaken.

 
Jacuzzi raadt aan de ontkalkingscyclus uit te voeren telkens als de behoefte 

hiertoe gemeld wordt.

de ontkalkingscyclus 
onderbreken

opmerking met betrekking 
tot het aantal stoomcycli 

en het onderbreken van 
de ontkalkingscyclus
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In uitzonderlijke gevallen kan het moment waarop de ontkalkingscyclus ingeschakeld wordt 
uitgesteld worden. Zo kunt u de hammam-functie nog een aantal keer gebruiken. 
 Ga als volgt te werk.

�  
LET OP! De ontkalkingscyclus draagt bij tot de optimale efficiëntie van de 
stoomgenerator. Daarom is het raadzaam deze uit te voeren telkens als de 
behoefte hiertoe gemeld wordt (zie het hoofdstuk “Hammam - Opmerking met 
betrekking tot de ontkalkingscyclus van de hammam“). 

(1) Druk op de desbetreffende toets: deze wordt ingeschakeld met een blauwe kleur; 
na een aantal seconden wordt het licht wit.

(2) Binnen 4 seconden, druk op de desbetreffende toets, die blauw wordt ingescha-
keld en na een paar seconden wit wordt.

(3) Binnen 4 seconden, druk tot slot op de desbetreffende toets: ook deze gaat wordt 
ingeschakeld met een blauwe kleur dat, na een aantal seconden, wit wordt: de ontkal-
kingscyclus wordt onderbroken.

1

2

3

Er kunnen 20 “extra” stoomcycli uitgevoerd worden (als er een hammam-programma 
geactiveerd wordt, knippert het symbool met de karaf met een blauw licht).
 

Na deze 20 stoomcyclli wordt de functie opnieuw geblokkeerd.

Na de eerste “handmatige ontgrendeling”” kan de activering van de ontkalkingscyclus 
nog verder uitgesteld worden (altijd voor een “extra” getal dat gelijk is aan 20).

�  
LET OP! De ontkalkingscyclus uitstellen kan de goede werking van de stoom-
generator in het gedrang brengen en gevaarlijke situaties veroorzaken.

  
Jacuzzi raadt aan de ontkalkingscyclus uit te voeren telkens als de behoefte 
hiertoe gemeld wordt.

de ontkalkingscyclus uitstellen
(functie “handmatige 

ontgrendeling”)
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Gemoedsdouche: een ideaal onderdeel van het sauna- of hammamwelzijnsparcours, of 
ook afzonderlijk te gebruiken. U geeft zich over aan de verschillende watervormen die 

uit de jets spuiten. Dit alles wordt gecombineerd met een meeslepend kleurenspel, voor een 
totale betrokkenheid in het teken van energie en ontspanning.
 

Koude mist 

Verstuifde jet, zeer fijn, fluweelzacht. Ideaal voor een koude douche, in combinatie met 
de hammam. Zorgt voor een aangenaam gevoel van kracht en vitaliteit.

Fijne regen 
Middelgrote druppels en kegelvormige jet. 

Tropische regen 

Een stevigere en meer energieke jet dan de vorige, met “massage”-effect.

Douchekoppen 

Twee “regen”-jets aan het plafond van de cabine die de bloedsomloop stimuleren; als ze 
afgesteld zijn om fris water te sproeien, zijn ze ideaal na een Finse douche om van een 
dosis welzijn te genieten (vermijd in dit geval de kraan volledig te openen: krachtige 
waterstralen dienen vermeden te worden. Zorg er in elk geval voor dat u uw hoofd 
als laatste natmaakt).

Waterval 

Een afstelbare waterstraal die ontspringt aan de wand, geschikt voor een delicate mas-
sage van de nek- en rugspieren.

Handdouche 

Ideaal om u te verfrissen en uw huid en spieren te versterken.

de programma’s

handmatige functies

SASHA douche
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Kranen
Voordat u om het even welke functie gebruikt, is het raadzaam de watertemperatuur in te 
stellen op de gewenste waarde.

Het programma “Koude mist” sproeit alleen koud water. 

 Draai de draaiknop (M) zodat het aanduidingspunt overeenkomt met de gekozen 
waarde. De draaiknop is voorzien van een beveiliging die de temperatuur blokkeert op 
38 °C. Als u hogere temperaturen wilt instellen, druk dan op de knop (P).

�  De maximumtemperatuur van het water mag nooit hoger zijn dan 45 °C!

 Controleer de temperatuur van het water: 
- pak de handdouche.
- stel de ring (G) van de bedieningskraan in op de desbetreffende positie en draai de 
kraan (R) open om het water te laten stromen.

 Wanneer het water de gewenste temperatuur bereikt, stel de ring (G) in op:

- A: indien u de programma's van de gemoedsdouche wilt gebruiken (inschakelbaar door 
middel van het display).

- B: om de douchekoppen te gebruiken.
- C: om de waterval te gebruiken.
- D: om de handdouche te gebruiken.

Waterval
De waterval bevindt zich aan de achterwand en produceert een regenstraal. De richting van 
de waterstraal kan naar wens afgesteld worden.

Sluit de kraan (R) na elk gebruik en stel de ring van de bedieningskraan in op het 
“douchekoppen”-symbool.
Indien u een temperatuur die hoger is dan 38 °C heeft ingesteld, plaats de knop (M) van de 
bedieningskraan voor de beveiliging.

gebruik van de 
handmatige functies

P

M

38 °C
100 °F
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50
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 Stel de temperatuur van het water in zoals hierboven aangegeven.

Het programma “Koude mist” sproeit alleen koud water. 

 Stel de ring (G) van de bedieningskraan in op de aangewezen positie en draai vervol-
gens de kraan (R) open.

 Schakel de hoofdschakelaar in: het systeem gaat over op “afwachten bediening” en de 
ON/OFF-toets op het display kleurt wit.

 Druk op de ON/OFF-toets: de toetsen met betrekking tot de programma's en het alarm 
gaan branden. Het display is nu klaar om bediend te worden.

OPMERKINGEN: 
-  Deze stand duurt ongeveer één minuut. Daarna, als er geen enkele toets ingedrukt wordt, 

keert het systeem terug naar de “afwachten bediening”-stand.
- Als u een toets indrukt, wordt er een geluidssignaal weergegeven.

 Kies een van de drie programma's en activeer het door op de desbetreffende toets te 
drukken (de toets kleurt blauw als u hem ingedrukt heeft):

- Koude mist

- Fijne regen

- Tropische regen

 Elk programma kan op elk moment uitgeschakeld worden door op de desbetreffende 
programmatoets te drukken. Het is ook mogelijk om van het ene programma over te 
schakelen op het andere: schakel eerst het programma dat in werking is uit en druk ver-
volgens op de knop van het gewenste programma. 

Als het programma afgelopen is, kunt u het opnieuw opstarten door de desbetreffende toets 
opnieuw in te drukken. 

Sluit de kraan (R) na elk gebruik en stel de ring van de bedieningskraan in op het 
“douchekoppen”-symbool.
Indien u een temperatuur die hoger is dan 38 °C heeft ingesteld, plaats de knop (M) van de 
bedieningskraan voor de beveiliging.

 Elk programma wordt geassocieerd met een vooraf ingesteld lichtkleur (het afgebeel-
de symbool gaat branden op het display) die speciaal bestudeerd is om de weldadigheid 
en ontspanning van Sasha te accentueren.
Zie het hoofdstuk “Cromodream®” voor meer details. 

voorbereidingen

elk programma 
duurt ongeveer 

1 minuut

GR

de programma's 
activeren
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Welzijnsparcoursen
Of u nu de grijsheid van het dagelijkse leven van u wilt afschudden met een sauna of u zich 
wilt ontspannen door u onder te dompelen in de warme stoom van de hammam, Sasha biedt 
vele mogelijkheden. Het gebruik van de verschillende programma's in een bepaalde volgorde, 
al dan niet in combinatie met suggestieve muziek door de luidsprekers van de sauna en/of de 
hammam, garandeert een opwindende wellnessbeleving en spoort u ertoe aan om steeds 
meer tijd aan uw persoonlijke verzorging te besteden.

Enkele voorbeelden:

 Begin met het programma met de laagste temperatuur en ga geleidelijk over tot de 
hoogste temperaturen. 

 Begin in de sauna met het programma biosauna. Ga vervolgens over tot de Romijnse 
sauna en daarna tot de Finse sauna.

 In de hammam kiest u eerst het programma tepidarium. Vervolgens schakelt u over 
op het programma hammam en ten slotte op het programma calidarium.

Dankzij Sasha in de versie met 3 modules (sauna+douche+hammam) is het mogelijk om over 
nog meer variaties op het "wellness"-thema te beschikken. Hier wordt een volgorde gesugge-
reerd die uitnodigt tot het uitproberen van de talloze varianten die Sasha biedt.

 Begin met een hammamsessie (max. 30 minuten).

 Ga in de douche en kies het programma “koude mist”. Rust vervolgens gedurende 10 à 
15 minuten uit.

 Ga de sauna binnen en selecteer het programma “biosauna” (ongeveer 10 à 15 minuten).

 Ga opnieuw de douche in en selecteer het programma “tropische douche”. Rust vervol-
gens ongeveer 20 minuten uit.

 Indien u dit wenst, kunt u nog een sauna nemen met hogere temperaturen (bijvoor-
beeld de Finse sauna, max. 10 à 12 minuten).

Een energiestimulans met de douchekoppen (gematigd koud water) en een laatste 
rustpauze voordat u weer in contact treedt met de dagelijkse routine.

Elk programma dient gebruikt te worden volgens de voorwaarden die beschreven zijn in de 
desbetreffende hoofdstukken.

Overdrijf niet met de duur: luister steeds naar uw lichaam.

“verticaal” parcours

“dwars” parcours
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Cromodream®
De Cromodream®-functie benut ten volle de eigenschappen van de kleuren die onze ge-
moedstoestand stimuleren en regelen. De kleurensequenties zijn vooral belangrijk op psy-
chologisch vlak: ze zorgen voor innerlijke rust en evenwicht.

Dankzij Cromodream® kunt u zich onderdompelen in een gekleurd “bad” met vaste of afwis-
selende kleuren, afhankelijk van de cycli die u kunt instellen met behulp van het display.

Wit. Doet dienst als gewone verlichting.

 Azuurblauw. Ontspannend, met kalmerend effect op het centrale zenuwstelsel. Be-
vordert een goede nachtrust.

 Oranje. Verhoogt de bloeddruk. Staat voor levendigheid en "geeft energie" aan wie 
moe is. Bevordert de diepe ademhaling.

 Geel. Bevordert concentratie en neemt depressies weg. Verbetert het humeur en de 
gemoedstoestand in het algemeen. Spoort aan tot vrolijkheid en helderheid van geest.

 Groen. Bevordert de nachtrust en normaliseert irritaties. De neutrale energie bevat 
evenwichtige eigenschappen die voor sereniteit en gemoedsrust zorgen.

Relax 
Samengesteld uit blauw/oranje/azuurblauw/wit. Deze sequentie bevordert de ont-
spanning. Het vleugje oranje schenkt warmte aan deze sequentie die neigt naar “kou-
de” kleuren.

Sunlight 
Bestaat uit drie kleuren (geel/oranje/wit), die afgewisseld worden met blauw en paars. 
Dit roept de weldadige effecten van het zonlicht op. De combinatie geel-paars verbetert 
het humeur en het psychofysisch evenwicht in het algemeen.

Cromodream 
Deze cyclus biedt het volledige kleurengamma. De kleuren zijn samengesteld op basis 
van hoe ze elkaar aanvullen. Ze gaan geleidelijk tot elkaar over en zorgen voor een wel-
dadig gevoel.

Als de hoofdschakelaar ingeschakeld wordt, gaat de (witte) verlichting automatisch aan.

vaste kleuren

kleursequenties



26

Elk programma wordt geassocieerd met een vooraf ingestelde lichtkleur, die speciaal bestu-
deerd is om de wellness en ontspanning van Sasha te accentueren.

Als het gekozen programma ingeschakeld wordt, gaat op het display het Cromodream®-
symbool branden. De desbetreffende sequentie begint automatisch. 

- Biosauna
Gecombineerde sequentie: Cromodream

- Romijnse sauna
Gecombineerde sequentie: Sunlight

- Finse sauna
Gecombineerde sequentie: Relax

- Koude mist
Gecombineerde sequentie: Relax

- Fijne regen
Gecombineerde sequentie: Cromodream

- Tropische regen
Gecombineerde sequentie: Sunlight

- Tepidarium
Gecombineerde sequentie: Cromodream

- Hammam
Gecombineerde sequentie: Sunlight

- Calidarium
Gecombineerde sequentie: Relax

Om van een kleurensequentie over te schakelen op vast gekleurd licht, handel als volgt:

 Druk op de ON/OFF-toets: de kleurensequentie wordt uitgeschakeld, het Cromodream®-
symbool dooft en de kleur van het ingestelde vaste licht wordt weergegeven.

 Om over te schakelen naar de volgende kleur, druk op dezelfde toets. De kleurense-
quentie is als volgt ingesteld:

wit - azuurblauw - oranje - geel - groen

Selecteer de sequentie met vaste kleuren en druk op ON/OFF totdat de verlichting uitgaat.

combinatie 
kleurensequenties

 - programma's

vaste kleuren 
kiezen

Uitschakelen

Sauna

Hammam

Douche
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Audiosysteem
Indien de luidsprekers van Sasha aangesloten zijn op de kabeldistributie, dan dient elke af-
stelling en muzikale programmering uitgevoerd worden met behulp van het systeem dat de 
installatie bestuurt.

Indien de luidsprekers aangesloten zijn op de audiokit van Jacuzzi® (optie), volg de volgende 
aanwijzingen.
 
Voordat u het audiosysteem kunt gebruiken, moet de MP3-speler in staat zijn te communice-
ren met het Bluetooth®-apparaat van Sasha. Beide apparaten dienen op elkaar aangesloten 
te worden (verbinding) met behulp van een herkenningsproces:

 Controleer of het display ingeschakeld is (het symbool en de toetsen met betrekking tot 
het audiosysteem zijn verlicht). 

 Volg de aanwijzingen in de handleiding van de MP3-speler over hoe een verbinding 
moet worden verricht.

Om het audiosysteem van Sasha te gebruiken, selectioneer het Bluetooth®-apparaat ge-
naamd “BT Jacuzzi”. De toegangscode is 0000.

Het Bluetooth®-apparaat van Sasha bevindt zich op de achterwand van de module waarin de 
audiokit geïnstalleerd is en is actief telkens als Sasha ingeschakeld is.

 Als het herkenningsproces beëindigd is en de verbinding gemaakt is,dan kunt u uw 
favoriete muziek beluisteren door de luidsprekers van Sasha.

 Plaats de MP3-speler altijd ver verwijderd van waterstralen en hoge temperaturen. Voer 
de verschillende instellingen uit met behulp van de toetsen van het display van Sasha.

Als de verbinding eenmaal tot stand gekomen is, kunnen de MP3-speler en het Bluetooth®-
apparaat van Sasha opnieuw gebruikt worden zonder dat de herkenningsprocedure opnieuw 
uitgevoerd hoeft te worden. Dit is echter wel noodzakelijk indien de opgeslagen instellingen 
geannuleerd worden, bijvoorbeeld ten gevolge van een herstelling of een initialisatie (reset).

Het volume uitschakelen (“mute”-toets)
 Druk op deze toets om het volume tijdelijk uit te schakelen. Druk er opnieuw op als u 

opnieuw het ingestelde volume wilt horen.

Volumeregeling
 Druk op de + of - toetsen om het volume luider of zachter te zetten.

 

- Als Sasha uitgeschakeld wordt, dan wordt het volumeniveau opgeslagen dat op dat mo-
ment ingesteld was. Dit niveau wordt gebruikt als Sasha later weer ingeschakeld wordt.

- Raadpleeg voor iedere andere functie die door de MP3-speler wordt bestuurd de bijbeho-
rende handleiding en volg de beschreven instructies nauwkeurig op.

voorbereidingen

functies
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Alarm
De aansluiting op de alarminstallatie dient uitgevoerd te worden tijdens de installatie en vol-
gens de aanwijzingen in de installatiehandleiding.

 Indien u (gedurende ongeveer 1 seconde) deze toets indrukt, dan begint deze te knip-
peren en wordt het alarmsignaal meteen ingeschakeld (bellen, zoemers, lampen, enz.): 
Het signaal blijft in werking totdat de toets opnieuw ingedrukt wordt.

- Het inschakelen van deze functie onderbreekt alle functies die in werking zijn (behalve de 
anti-kalkfunctie).

- Het alarm kan ook ingeschakeld worden als het display geblokkeerd is (zie het desbetref-
fende hoofdstuk).

Functies met betrekking tot het blokkeren 
 van het toetsenbord
Als het toetsenbord geblokkeerd wordt, worden de volgende gebruiksmodaliteiten geactiveerd:

- Synchronisatie van de lichten 
De kleurensequentie is dezelfde voor alle Sasha-modules (hammam, sauna, douche). 

- Tepidarium, Hammam, Calidarium 
Elk programma duurt altijd 45 minuten. Als het afgelopen is, is er een pauze van ongeveer 
3 minuten, waarna de functie automatisch opnieuw ingeschakeld wordt voor nogmaals 45 
minuten. Daarna volgt weer een pauze van 3 minuten, enz., voor een totale duur van 12 uur.

 Controleer of er geen enkele functie in werking is en of het display dat u wilt blokkeren 
in de “afwachten bediening”-modus verkeert (alleen de ON/OFF-toets wordt wit verlicht).

 Druk op de toets aan de linkerkant van de ON/OFF-toets en binnen 3 seconden op de toets 
aan de rechterkant: het toetsenbord wordt verlicht en de ON/OFF-toets knippert even.

 Selecteer vervolgens het gewenste programma.

 Om de functie uit te schakelen, druk op de “ON/OFF”-toets en binnen 3 seconden op 
de “alarm”-toets (deze operatie dient uitgevoerd te worden op hetzelfde toetsenbord dat 
gebruikt werd om de blokkering in te stellen).

- De blokkering heeft alleen betrekking op het toetsenbord waarop de blokkering is uitgevoerd.

- Wanneer het toetsenbord geblokkeerd is, dan kan alleen de geselecteerde functie worden 
gebruikt. De geluids- en alarmfuncties blijven echter altijd beschikbaar. Als het alarm inge-
schakeld wordt, dan wordt het huidige programma onderbroken. De blokkering van het 
toetsenbord blijft echter actief, zowel wanneer het alarm ingeschakeld wordt of wanneer het 
programma normaal beëindigd wordt.

+

hoe
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Gewoon onderhoud
 Het volstaat de verschillende onderdelen af te drogen. Indien een grondigere reiniging 

noodzakelijk is, verwijder dan eventuele vlekken met een natte doek met zeep of een 
neutraal reinigingsmiddel, spoel vervolgens af met zuiver water en droog af.
Laat ten slotte de glazen deuren open: zo kan de vochtigheid in de cabine sneller 
sneller wegtrekken.

Gebruik geen schuurdoeken, reinigingsmiddelen in poedervorm of andere oplosmiddelen.

De handdouche is uitgerust met een filter die geblokkeerd kan raken door onzuiverheden en/
of kalk: reinig hem met een normaal antikalkmiddel. Volg de instructies op de verpakking van 
het product.

 Reinig de glaspanelen met gewone specifieke producten.

Rugsteun, bank, platformen, waterbakje 
 Indien u de bank moet verplaatsen, maak dan eerst de lichtconnector los die zich on-

der de bank bevindt.

Indien u de platformen dient te verplaatsen, steek gepast hefgereedschap in de daar-
voor bestemde gaten aan de uiteinden. 
Om het bakje te verwijderen, volstaat het het op te heffen.

 Droog de oppervlakken af. In aanwezigheid van vlekken kunt u zeepsop gebruiken. 
Maak altijd cirkelvormige bewegingen.

Gebruik geen producten op basis van zoutzuur en/of natriumhydroxide (caustische soda, enz.)

Wanden
 Verwijder hardnekkig vuil met heet water; voeg indien nodig neutrale zeep toe.

Rugsteun, banken, platformen, bedekking verwarming 
 Indien het ook noodzakelijk is de grote bank te verplaatsen, maak dan eerst de licht-

connector los die zich onder de bank bevindt.
Om de bedekking van de verwarming te verwijderen, volstaat het ze op te heffen.

 Droog eventuele waterresten onmiddellijk af met een zacht doek.

 Probeer hardnekkige vlekken te verwijderen met warm water, eventueel met een rei-
nigingsmiddel.

 Verwijder hardnekkig vuil met heet water; voeg indien nodig neutrale zeep toe.

 Was de stenen onder stromend water. Plaats ze vervolgens op de verwarming.

�  Plaats de stenen niet in lagen! Probeer altijd een open ruimte te laten tussen 
twee stenen, zodat de warme lucht die van onderaan afkomstig is vrij kan cir-
culeren.

glaspanelen

interieur van de hammam 
en de douche

lijst buitenafwer-
king (niet in hout)

interieur van de sauna

controle en vervanging van 
de stenen van de sauna

kranen
onderdelen in aluminium

persmonden
douchekop

handdouche
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Afvoerputjes 
Mettertijd kunnen de afvoerputjes verstopt raken. Indien u merkt dat het water in de bak (on-
der de platformen) moeizaam afgevoerd wordt, dan kan het noodzakelijk zijn de mandjes in 
de afvoerputjes schoon te maken.

 Verwijder de platformen en het waterbakje (in de hammam moet ook de bank ver-
plaatst worden).

 Hef de deksels van de afvoerputjes op, haal de mandjes eruit en maak ze schoon.

 Steek de mandjes er opnieuw in, sluit de deksels van de afvoerputjes en leg de verwij-
derde elementen terug op hun plaats.

hammam
sauna 

douche

Buitengewoon onderhoud
 De volgende operaties dienen uitgevoerd te worden door gespecialiseerd personeel.

 In geval van hardnekkig vuil kunt u een oplossing gebruiken die bestaat uit 3/4 bleek-
middel en 1/4 water: besproei het oppervlak met de oplossing en laat ze enkele uren inwer-
ken. Spoel het oppervlak vervolgens af.
 Alleen in geval van uiterst hardnekkige vlekken of ondiepe krassen, behandel het des-
betreffende oppervlak met een zachte spons en een zachte schuurcrème (met cirkelvor-
mige bewegingen). Spoel het oppervlak overvloedig af met warm water en droog het af 
met een zachte doek.
 Toevallige vlekken veroorzaakt door chemische oplossingen (zuren, verdunningsmiddelen, 
producten op basis van aceton) moeten onmiddellijk verwijderd worden met water en zeep.

Indien er geen ontkalker geïnstalleerd is in het hydraulische systeem dat de apparatuur voedt, 
controleer dan regelmatig of de verstuiver geen kalkaanslag vertoont, die de goede werking 
van de weerstanden kan beïnvloeden.
Indien het noodzakelijk is kalkaanslag te verwijderen, handel dan als volgt:

 Verwijder het deksel van de verstuiver en controleer of hij volledig met water gevuld is 
(niveau: ongeveer 10 cm onder de opening).

 Giet het antikalkmiddel in de verstuiver, volg de instructies op de verpakking van het 
product.

 Selecteer het programma “biosauna” en laat het water gedurende ongeveer 10 minu-
ten koken. Laat het vervolgens afkoelen.

 Sluit een buis aan op het aansluitstuk onder de verstuiver. Voorzie een bak om het vuile 
water in op te vangen.
Open de kraan aan de basis van het aansluitstuk.

 Spoel de verstuiver een paar keer af. Sluit vervolgens de kraan aan de basis van het 
aansluitstuk af en verwijder de afvoerbuis. Vul de verstuiver met helder water en leg het 
deksel terug op zijn plaats.

OPMERKING: wanneer de verstuiver gedurende een lange periode niet wordt gebruikt, is het 
raadzaam hem leeg te maken.

hardnekkig vuil en krassen 
op de bank, de rugsteun, de 
platformen en/of het water-

bakje van de hammam.

lijst buitenafwer-
king (niet in hout)

verwijderen van kalk 
van de verstuiver 

(biosauna, Romijnse sauna)
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Indien de antikalkcyclus uitgevoerd dient te worden, is het raadzaam ook de filter onder de 
stoomgenerator te reinigen.

 Schakel de hoofdschakelaar uit.

 Hef de staaf met de lichten op (schuif de desbetreffende kabel een beetje uit het pa-
neel) en verwijder het bedekkingspaneel door het op te heffen en los te maken van de 
steunen (zie de installatiehandleiding). 

 Verwijder het deksel van de technische ruimte.

 Controleer of de filter (RG) vrij is van kalkaanslag. Indien dit niet het geval is, maak hem 
dan schoon.

 Draai de filter weer vast, schakel de stroom in en controleer of hij niet gevuld wordt 
met andere kalkresten tijdens het spoelen en als er opnieuw water aangevoerd wordt.
Herhaal de operatie totdat het water in de filter helder is.

 Draai de filter weer vast en plaats het deksel en het paneel terug.
Schakel de stroom weer in met behulp van de hoofdschakelaar.

Afhankelijk van de kwaliteit van het water en de regelmaat waarmee de hammam 
wordt gebruikt, dient er regelmatig een buitengewoon onderhoud te worden verricht 
van de stoomketel. 
Voor dergelijke ingrepen of voor een geprogrammeerd onderhoud, gelieve contact op te 
nemen met een erkende servicedienst.

De thermostatische kleppen zijn uitgerust met filters om eventuele onzuiverheden tegen te 
houden. Mettertijd kunnen deze filters verstopt raken en bijgevolg de prestaties van de meng-
kraan verminderen. Om de kleppen schoon te maken, handel als volgt:

 Sluit het water af (warm en koud) dat de douchebox voedt.

 Voer het water in de menggroep af door de ring van de bedieningskraan (S) op het 
“handdouche”-symbool in te stellen en de kraan (R) volledig open te draaien. Sluit ver-
volgens de kraan af en stel de ring weer in op de vorige positie.

 (1-2) Verwijder de dop (T) van de knop van de mengkraan. Gebruik eventueel de punt 
van een schroevendraaier.

 (3-4) Verwijder de schroef (V) en draai de knop (M) los.

 (5-6) Draai de kap (C) los en verwijder vervolgens de ring van de mengkraan (G).

 (7) Haal de thermostatische klep (P) eruit.
Reinig de filters met een kleine borstel en spoel ze af. Verwijder kalkaanslag, indien nodig, 
met specifieke producten.
Monteer de verschillende onderdelen opnieuw in omgekeerde volgorde. Let op dat u de 
knop van de kraan (R) correct monteert.

Monteer de thermostatische klep zodanig dat de schroef zonder kop (Q) naar beneden ge-
richt is, zodat ze in de gleuf in het koperen stuk schuift.

de filter 
schoonmaken

(hammam)

de thermostatische 
kleppen schoonmaken

T

1

2

R

S

4
3

5

G

C

M
V

6

P

Q

7

RG

stoomgenerator van de 
hammam (stoomketel)

Alle modellen
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In geval van problemen (mededeling op het toetsenbord)
Lees naar de aanduidingen die beschreven zijn in het hoofdstuk met betrekking tot het func-
tie die u gebruikt of wil gebruiken.
Als het probleem hierdoor niet opgelost wordt, lees de onderstaande aanduidingen, aange-
zien het mogelijk is dat er zich een storing heeft voorgedaan die een ingreep vereist van een 
servicedienst van Jacuzzi®.

Hammam
 Er zijn meer dan 40 programma's uitgevoerd.

Dit bericht herinnert u eraan dat u binnen een paar beurten een antikalkcyclus dient uit te 
voeren in de hammam, het tepidarium en/of het calidarium.

Hammam
 Het maximumaantal programma's (60) is bereikt. Het systeem is geblokkeerd.

Voer een antikalkcyclus uit (zie het desbetreffende hoofdstuk).

Hammam
 Het is niet mogelijk één of meerdere programma’s te activeren.

- Als u pas de stroom heeft ingeschakeld, wacht dan een paar minuten zodat de boordcom-
puter het elektronische beheersysteem kan initialiseren. Als u echter geprobeerd heeft een 
programma onmiddellijk na een ander te activeren, dan dient u te wachten totdat de stoom-
generator afgevoerd en gespoeld wordt.
- Probeer ook op de toets van het gekozen programma te drukken, wacht totdat hij uitgaat en 
druk er vervolgens opnieuw op binnen 20 seconden.
- Het toetsenbord kan geblokkeerd zijn (verwijs naar het desbetreffende hoofdstuk).
- Het toetsenbord kan defect zijn. Neem contact op met een servicecentrum van Jacuzzi®.

Hammam
 De antikalkcyclus is per ongeluk ingeschakeld.

Giet geen enkele vloeistof in de opening en onderbreek de cyclus zoals vermeld wordt in het 
desbetreffende hoofdstuk; wacht anders 10 minuten, waarna het programma automatisch 
uitgeschakeld wordt.

Hammam
 De aan-/afvoer van het water van de stoomgenerator is niet uitgevoerd.

Controleer of de hydraulische installatie goed werkt; schakel de hoofdschakelaar uit en weer 
aan, wacht totdat de afvoer- en spoelfase beëindigd wordt en schakel de functie opnieuw in: 
indien het probleem niet opgelost is, neem dan contact op met een Jacuzzi®-servicecentrum.

Biosauna/Romijnse sauna
 De verstuiver bevat geen water.

Vul de verstuiver tot ongeveer 10 cm onder de opening

�  Voordat u de tank van de verstuiver vult, indien deze in werking is, wacht ten 
minste 5 minuten totdat het interne verwarmingselement afgekoeld is.

Sauna en/of Hammam
 De thermische beveiliging (sauna) en/of de thermostaat (hammam) is in werking 

getreden.
Wacht enkele minuten totdat de melding verdwijnt; als dit niet gebeurt, schakel de hoofd-
schakelaar dan uit en weer in en start het programma opnieuw. 
Indien het probleem niet opgelost is, neem dan contact op met een Jacuzzi®-servicecentrum.
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Sauna/Hammam
 De temperatuursonde kan defect zijn.

Schakel de hoofdschakelaar uit en weer in en start de functie opnieuw: indien het probleem 
niet opgelost is, neem dan contact op met een Jacuzzi®-servicecentrum.

Sauna/Douche/Hammam
 Het elektronische beheersysteem kan geen verbinding tot stand brengen.

Schakel de hoofdschakelaar uit en weer in en start de functie opnieuw: indien het probleem 
niet opgelost is, neem dan contact op met een Jacuzzi®-servicecentrum.

Sauna/Douche/Hammam
 Het controlesysteem van de verlichting kan defect zijn.

Neem contact op met een Jacuzzi®-servicecentrum.

Sauna/Douche/Hammam
Het toetsenbord kan geen verbinding tot stand brengen met het elektronische be-

heersysteem.
Schakel de hoofdschakelaar uit en weer in en start de functie opnieuw: indien het probleem 
niet opgelost is, neem dan contact op met een Jacuzzi®-servicecentrum.

Sauna
De functie stopt onverwacht. 

- De werkingstijd kan verstreken zijn.
- De deur kan geopend zijn. Wanneer dit ongeveer 10 minuten duurt, dan wordt de sensor in 
de deur uitgeschakeld.

Hammam
De functie stopt onverwacht. 

- De werkingstijd kan verstreken zijn.
- De weerstand van de stoomgenerator kan defect zijn (hammam).
- De deur kan geopend zijn. Wanneer dit ongeveer 10 minuten duurt, dan wordt de sensor in 
de deur uitgeschakeld.

Sauna/Hammam
De programma’s kunnen niet worden ingeschakeld met het toetsenbord. 

- Controleer, ook als er geen besturingssysteem op afstand geïnstalleerd is, of de schakelaar 
(dip-switch) in het aansluitkastje niet geconfigureerd is alsof er wel een besturingssysteem op 
afstand geïnstalleerd is.
- Probeer ook op de toets van het gekozen programma te drukken, wacht totdat hij uitgaat en 
druk er vervolgens opnieuw op binnen 20 seconden.
- Het toetsenbord kan geblokkeerd zijn (verwijs naar het desbetreffende hoofdstuk).
- Het toetsenbord kan defect zijn. Neem contact op met een servicecentrum van Jacuzzi®.
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De gegevens en kenmerken zijn niet bindend voor de firma Jacuzzi Europe S.p.A., die zich het recht  voorbe-
houdt alle wijzingen aan te brengen, die zij voor belangrijk houdt, zonder de plicht dit vooraf  te melden of tot 
vervanging.
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